


Przepisy BVLOS – działania PAŻP wynikające z Rozporządzenia 

Rozdział 5

Szczegółowe warunki wykonywania lotów

5.1. Operacje poza zasięgiem widoczności wzrokowej BVLOS wykonuje się z zachowaniem następujących warunków:

1) po poinformowaniu instytucji zapewniającej służbę ruchu lotniczego o zamiarze wykonania lotu co najmniej 7 dni 

przed dniem wykonania lotu;

2) z uwzględnieniem uwag przekazanych przez instytucję zapewniającą służbę ruchu lotniczego w zakresie trasy i 

obszaru, w którym będzie się odbywał lot;

(…)

8) w strefie CTR na warunkach określonych przez instytucję zapewniającą służbę ruchu lotniczego;

(…)

12) w strefie ADIZ po poinformowaniu o lokalizacji i czasie lotów organu ATS odpowiedzialnego za przestrzeń, w której 

ma być wykonywany lot, lub AMC Polska;

5.5.POWIADOMIENIA INSTYTUCJI W OKREŚLONYCH TERMINACH NIE STOSUJE SIĘ do lotów operacyjnych, w przypadku gdy 

nie było możliwości wcześniejszego zaplanowania lotu. Podmiot wykonujący lot operacyjny niezwłocznie 

zawiadamia instytucję zapewniającą służbę ruchu lotniczego o zamiarze wykonania lotu.



Rozdział 4

Ogólne warunki wykonywania lotów

4.3. Loty wykonuje się po opublikowaniu przez instytucję zapewniającą służbę ruchu lotniczego informacji o 

planowanych i realizowanych lotach bezzałogowych statków powietrznych.

4.4. Instytucja zapewniająca służbę ruchu lotniczego publikuje informacje o:

1) planowanych lotach bezzałogowych statków powietrznych:

a) co najmniej 2 dni przed dniem wykonania lotu – w przypadku lotów operacyjnych, specjalistycznych, 

automatycznych i szkoleniowych,

b) w dniu wykonania lotu – w przypadku lotów operacyjnych, jeżeli nie było możliwości wcześniejszego zaplanowania 

lotu;

2) realizowanych lotach z podaniem:

a) trasy lotu lub obszaru, w którym lot będzie się odbywał,

b) wysokości lotu nad uśrednionym poziomem morza (AMSL) na całej długości trasy lub na poszczególnych odcinkach 

trasy,

c) planowanego przez operatora czasu lotu,

d) znaku rozpoznawczego bezzałogowego statku powietrznego.
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4.5. Czynności polegające na:

1) informowaniu instytucji zapewniającej służbę ruchu lotniczego o zamiarze wykonania lotu oraz o jego 

zakończeniu,

2) informowaniu operatora przez instytucję zapewniającej służbę ruchu lotniczego o warunkach, na jakich lot ma 

być wykonywany w strefach, o których mowa w pkt 5.1,

3) publikowaniu przez instytucję zapewniającą służbę ruchu lotniczego informacji o planowanych lub realizowanych 

lotach bezzałogowych statków powietrznych oraz innych informacji o okolicznościach mogących mieć wpływ na 

bezpieczeństwo lotów tych statków

dokonuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub środków komunikacji elektronicznej, określonych 

przez instytucję zapewniającą służbę ruchu lotniczego.

4.6. NIE PUBLIKUJE SIĘ INFORMACJI w przypadku bezzałogowych statków powietrznych realizujących loty na potrzeby 

działań służb specjalnych, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.).
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Loty BVLOS –formularz zgłoszenia lotów

WSKAZÓWKI DOTYCZACE WYPEŁNIENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIA LOTU 

BVLOS

1.Dopuszczone są wnioski zawierające datę jednego dnia operacji i jednego 

dnia jako termin zapasowy; 

2.Granice poziome rejonu lotów należy określić jako okrąg, wielokąt lub 

trasę z podziałem na odcinki o maksymalnej długości 15km w przestrzeni 

niekontrolowanej i 3km w przestrzeni kontrolowanej; 

3.Dopuszczony format współrzędnych wyłącznie WGS-84 � współrzędne 

należy przesłać via mail w wersji edytowalnej wraz z formularzem; 

4.Granice pionowe regionów określić w stopach (ft) AMSL �elewacja terenu 

plus maksymalna planowana wysokość lotu ale nie wyżej niż 120 m AGL; 

5.Maksymalny czas lotu określa maksymalny czas możliwości pozostania w 

powietrzu użytego w misji BSP na jednym pakiecie baterii lub na jednym 

zatankowaniu; 

6.Planowany czas misji to realny czas planowanych lotów (np. 2x30min); 



Loty BVLOS –formularz zgłoszenia lotów

WSKAZÓWKI DOTYCZACE WYPEŁNIENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIA LOTU BVLOS – CD.

7. zaprogramowanej procedury awaryjnej realizowanej w planowanym locie musi zawierać informacje umożliwiające określenie 

możliwego położenia BSP po utracie kontroli (wraca do miejsca startu po przebytej trasie, wraca do miejsca startu po najkrótszej

drodze, ląduje); 

8. Krótki opis przedsięwzięcia powinien określać cel planowanej misji oraz sposób jej realizacji (np. nalot fotometryczny loty po 

okręgach); 

9. Uwagi / warunki dotyczące wykonywanego lotu zostaną skierowane do operatora BSP, osoby odpowiedzialnej za realizację 

przedsięwzięcia lub instytucję wskazana w formularzu i przesłane na wskazany adres mailowy; 

10. Obowiązkowe załączniki: 

a) plik .kml / .kmz z rejonem lub trasą lub przelotu � do wygenerowania np. za pomocą Google Earth, 

b) mapa poglądowa, 

c) zgody zarządzającego na wykonanie lotu w strefach z którymi koliduje rejon lub trasa lotu (P, D, R, ATZ, ROL/EA, MATZ/MCTR, 

TRA) � niezależnie od czasu aktywności stref, 

d) zgody zarządzającego danym terenem, obiektem, obszarem lub urządzeniem (określone w Rozporządzeniu) jeśli lot odbywa się 

nad nimi, 

e) W przypadku lotów automatycznych: zgody / warunki władz miejscowości lub miasta o ile lot odbywa się w odległości poziomej

mniejszej niż 100 m od granic ich zabudowy, 

f) Część INOP z opisem procedur awaryjnych możliwych do zastosowania w użytych w misji BSP



Loty VLOS –formularz zgłoszenia lotów



Działania PAŻP
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D – 7

do

D – 4/3

• Sprawdzenie dokumentacji – dopuszczenia / procedur awaryjnych

• Sprawdzenie wniosku / lokalizacji

• Ustalenie warunków

• Uzgodnienie ze stroną wojskową w przypadku lotów w TSA

• Uzgodnienie z TWR w przypadku lotów w CTR

D – 3 / 2

• Publikacja NOTAM

• Dystrybucja informacji w Agencji 

• Odpowiedź do wnioskodawcy



Publikacja rejonu lotów jako ostrzeżenie via NOTAM

1. Termin: 10.02 – 11.02.2019r.

2. Czas: 07:00-16:00 UTC  

3. Proponowana treść pola E:

Ostrzeżenie nawigacyjne / navigational warning: Loty bezzałogowych statków powietrznych poza zasięgiem wzroku BVLOS – FIS 

Poznań LUB CTR EPPO - Święta Katarzyna; 

okrąg o promieniu 5 km  wokół punktu o współrzędnych: 

51°01'05.1"N 17°06'10.2"E. 

Szczegółowe informacje:

Maciej Włodarczyk tel. 501 501 501

4. Granice pionowe: GND – 1000 ft AMSL

Sugerowane parametry pola Q dla Biura NOTAM:

- środek rejonu    51°01' N     017°06' E 

- promień             2 NM
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Sposób postępowania w sytuacjach awaryjnych (stosować wyłącznie w przypadku utraty kontroli nad BSP)

1. Próbuj odzyskać łączność z bezzałogowym statkiem powietrzny; 

2. Powiadom telefonicznie właściwy organ ATS o utracie kontroli: TWR lub FIS lub Zarządzającego strefą w której lot się 

odbywa

3. Przekaż następujące informacje: 

a) bieżącą lokalizację bezzałogowego statku powietrznego określaną za pomocą urządzenia odpowiedzialnego za 

lokalizację awaryjną; 

b) ostatnią znaną lokalizację bezzałogowego statku powietrznego, w przypadku niedziałania urządzenia odpowiedzialnego 

za lokalizację awaryjną, o której mowa; 

c) godzinę utraty łączności; 

d) ostatnią zarejestrowaną prędkość, wysokość i kurs bezzałogowego statku powietrznego; 

e) przewidywany czas do wyczerpania zapasu paliwa lub wyczerpania akumulatorów zasilających układ napędowy; 

4. Posiadaj przy sobie telefon z numerem wskazanym w zgłoszeniu do PAŻP; natychmiast zakończ lot w przypadku 

polecenia służb ATS (kontrolerów ruchu lotniczego bądź informatorów służby informacji powietrznej). 

5. W przypadku ponownego nawiązania kontaktu z BSP jak najszybciej poinformuj służby ATS. 
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Termin składania formularzy zgłoszenia lotów 

Dla operacji poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) - co najmniej 7 dni robocze przed datą planowanego lotu. 

Wyjątek: loty wykonywane w celu operacyjnym

Dla operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) - 3 dni robocze przed datą planowanego lotu

Dla zgłoszeń niezachowujących wymaganego terminu lub niepoprawnie wypełnionych Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 

zastrzega sobie możliwość niewydania warunków lotu lub nie rozpatrzenia zgłoszenia w ww. terminach. UWAGA: na każdy 

zgłoszony formularz operator BSP lub osoba wskazana w formularzu jako odpowiedzialna za realizacje lotu otrzyma drogą 

mailową stosowne informacje.
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Kontakt:

Dział Zarządzania Operacjami Bezzałogowych Statków Powietrznych - zgłoszenia/kontakt od poniedziałku do piątku, w 

godzinach od 07:00 do 15:00:

e-mail: drony@pansa.pl

faks: +48-22-574-5713

W celu uzyskania informacji na temat wykonywania lotów bezzałogowych statków powietrznych

Tel.: (+ 48 22) 574-57-15

Tel.: (+ 48 22) 574-57-41

Tel.: (+ 48 22) 574-75-53

Tel.: +48 696 069 085 �wyłącznie loty operacyjne � zalecany kontakt w celu ustalenia zasad koordynacji zgłoszeń lotów. 
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„Operatorzy bezzałogowych statków powietrznych weszli w świat lotnictwa i 

powinni mieć świadomość, że drony to nie są zabawki, a latając nimi stają się 

współodpowiedzialni za bezpieczeństwo w powietrzu. Bardzo bym chciał, żeby 

potraktowali to na poważnie”

Michał Słojewski – Zastępca Dyrektora Biura Operacyjnego ds. Służb Ruchu 

Lotniczego PAŻP
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Lataj z głową 

Kontakt : 

maciej.wlodarczyk@pansa.pl

drony@pansa.pl

tel. +48 22 574 57 15 

696 069 085 8 22 574-57-15

mailto:maciej.wlodarczyk@pansa.pl
mailto:drony@pansa.pl

